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 شگرف ایجاد نمایید،  و اگر قصد دارید که در زندگی خود تحولی عمیق

 این کتاب بهترین انتخاب شماست! 

 انسان است و باورهایش! 
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!ایدتواند معجزه نممیاین کتاب   

! کنیدمی نتایج شگرفی را جذب  قطعاًمستمر،  صورتبه است،  شده بیانبا انجام کارهایی که در این کتاب   

 

بتوانید از زندگی خود لذت ببرید و هر آنچه که  راهکارهایی که 

 ! جذب نمایید  سرعتبهرا  خواهیدمی 

یک قهرمان  ل بهتبدی در زندگی خود  توانیدمی مطمئن هستم که شما 

 دیگران باشید. برای و الگویی   شوید

با شهامت و انگیزه باال   خواهیدمی چرا که این کتاب را انتخاب کردید و 

 ... یدنمای بخوانید و اجرا 
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 آموزشی:  هایدورهو  هاکتاببرای مشاهده سایر 

 ،کالمی های مهارتو  نفسعزتو  نفساعتمادبهفن بیان، سخنوری،  

 :بفرمائیدو مهارت ارائه مراجعه   وریآموزش تخصصی سخنیت به سا
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 گر معجزه  تأکیدیجمالت   :کتاب

 madFazeli.comwww.Ahو مهارت ارائه    وریآموزش تخصصی سخن  سایتوب  :ناشر

 1399  تابستان :نشر تاریخ

 : 93صفحات

 فروش غیرقابل - رایگان  :قیمت

 

 

 :توضیحات 

، این کتاب بهترین نماییدایجاد    شگرف  و اگر قصد دارید که در زندگی خود تحولی عمیق

 انتخاب شماست!

 

 پخش: مراکز

 www.AhmadFazeli.comآموزش تخصصی سخنرانی و مهارت ارائه    سایتوب

 

 !است بالمانع منبع ذکر با هاسایت تمامی برای کتاب این توزیع
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 عزیز   دوست

 بفروشید.  را کتابچه این ندارید اجازه شما

 . بدهید تغییر را کتابچه این محتویات ندارید اجازه شما

 اما 

تما  و ح هدیه بدهید ندیگرتا دوستان به را  کتابچه این توانیدمی  شما

 هم اینکار را انجام دهید! 

 

 به اشتراک بگذارید  حتماًاین کتاب را با دوستان خود 

  قدرتمند نمائیدموفق و  ،همراه خود ،را در مسیر زندگی هاآنتا 
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www.AhmadFazeli.com 

مدرس و مشاور سخنرانی و مهارت ارائه –احمدرضا فاضلی   

 مقدمه 

مان ده اتفاقات بزرگی در زندگیکنند رقم زننمردم تصور میتوانیم بیش از آنکه ما می

 باشیم!

خواهیم نمیکنند تا تمرکزمان را ازآنچه توانند به ما کمک عبارات تأکیدی مثبت می 

ایم، به سمت قدردانی و بخشش منحرف کنیم دادهداشته باشیم و آنچه برای عشق ازدست

 کند.وار میو بنابراین مسیر را برای تغییرات مثبت هم

شود و آهنربای آن بیان و تکرار این جمالت روزانه، سبب اتصال شما به انرژی جهان می

 کنید.ک میدربزودی را 

توانید با تکرار این جمالت ای خوبی و عشق وجود دارد که میقدرت بزرگی در جهان بر

 معجزه را در زندگی خود درک کنید!راحتی به ،تأکیدی مثبت

 ...اده و نیت، اتفاقات عالی را به زندگی خود دعوت نماییدا با همین اراراده کنید ت

 

 

 و سخنرانی آموزش دوره رایگان در اگر و بزنید ما سایت به سری کنممی پیشنهاد

 شرکت کنید. حتماً ایدنکرده شرکت ارتباطی -مهارت کالمی

 

  

انگیز! کسب اتفاقاتی بزرگ و شگفت  سویبه پیش   
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به کارتان، رابطه   بیشتردادن  آیا چیزی است که خواهان افزایش آن باشید مثل معنا    

 تر؟جدید یا ارتباط روحی عمیق 

کنید شغل یا  آیا چیزی است که خواهان تغییر آن باشید مثل جایی که زندگی می   

 ؟رفتارتان

 آیا چیزی است که شما بخواهید کم کنید مثل وزن، افکار منفی و استرس؟ 

 غرور؟ عصبانیت و مانند رنجشآیا چیزی است که خواهان رها کردن آن باشید  

 

نیت  ،اگر قصد دارید که در زندگی خود تحولی عمیق ایجاد نمایید باید که اراده کنید

 کنید و قصد کنید که بلند شوید و شروع به فعالیت نمایید.

 

 

 افتد!توانید همان فکر اتفاق میتوانید یا نمیکنید که می اگر شما فکر می 

 هنری فورد
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 اند!ختهکنونی شمارا سا ذهنی شما، زندگیتفکرات 

 سازد!تان را میاز این به بعد هم افکار شما هستند که مابقی زندگی

 حواستان باشد:

 !کنیمهمانی هستیم که به آن فکر می ما 

 !کنیمکنیم را احساس میهر چیزی که فکر می 

 !کنیممیکنیم که به آن فکر ما در زندگی خود چیزهایی را خلق می  

 !کنیمراحتی جذب میکنیم بهفکر میرا که  ما آنچه 

 !کنیدتوانید کاری را انجام دهید احساس لیاقت میکه می دوقتی میگویی

 !دهدکفایتی در شما رخ می توانید انجام دهید احساس بیگویید که کاری را نمی وقتی می 

 کنید!را تکرار می بسیار مهم است که بدانید با خود چه کلمات و جمالتی 

چرخند گوش های خود که در ذهنتان میگاهی از روز و دقایقی را بنشینید و به صحبت

 کنید!

 

http://www.ahmadfazeli.com/


 

 

 

 

به  ،های الکترونیکیو سایر کتاب  های کالمیآموزش فن بیان و مهارت برای دریافت دوره 

 فرمانیدمراجعه  www.AhmadFazeli.comسایت 

 جمالت تاکیدی معجزه گر

 

15 

هرروز برای تمرکز بر روی ذهنتان، دقایقی را بر روی تنفس خود وقت بگذارید و همراه 

جایی غیر از بهشود و هر وقت با آن تمرکز خود را بررسی کنید که به کجاها معطوف می

 ی دقیق و دم و بازدم برگردانید!هارد تمرکز خود را بر روی تنفستنفس خود فرار ک

شود که متوجه فرار ذهن و موضوعاتی شوید که ذهن این تمرکز بر روی تنفس باعث می

 هاست!شما درگیر آن

و دهان ها با جمالت و کلماتی که در طول روز در ذهن بینید که چقدر این ذهنیتو می

 د!یدار کنید تطابقخود تکرار می

  راحتی ذهن شما وتواند بهشود و این احساس میافکار شما به احساس تبدیل می 

 اعمال شمارا تحت تأثیر قرار دهد!

که احساس آرامش به سمت من روانه است واقعاً حس آرامش  دگوییوقتی می 

 !کنیدمی

 شود!بلور میخارج از ما و در دنیای فیزیکی، متشود در  آنچه در درون ما تکرار می  

های شود تا هورموندهیم سبب می ها و جمالت خوبی که با خود انجام می صحبت

ریان یابند و جاندورفین و سروتونین در مغز ما آزاد شوند و با تپش قلب در کل بدن ما 

 !ما یک حس خوب را داشته باشیم
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 نکات عبارات تأکیدی مثبت: 

 مثبت بودن عبارت -1

 !فی نگر نخواهم بودنگوید من از این بعد من

 نفس هستممن فردی با اعتمادبه /بگویید: من فردی با نگرش مثبت هستم

 

 عبارات را با هیجان و احساس بیان کنید -2

 .هیجان داشته باشیدهم  هم حس مثبت و   ،هنگام نوشتن عبارات

احساس کنید و درک کنید که این نکته  گویید رامالتی که می جبا تمام انگشتان خود، 

 .رون شما وجود داردنفس در ددرون شما وجود دارد و اعتمادبهدر 

 

 جمالت مربوط به زمان حال باشند  -3

در زمان حال اتفاق افتاده است و ذهن ناخودآگاه خود  آن چیز که بیان کنید ایگونهبه

را تحت   خودتانبا این احساس، ذهن و بدن د. داری را چیز که آن دموضوع کنی ررا درگی

کسب   سویبهما را  شو    بخشدمیانرژی و فعالیت    ید و همین به شماده  خواهید  تأثیر قرار

 !کندمیموفقیت روانه 
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 شخصی بودن -4

 چیزی را برای دیگری بخواهید! توانیدنمیشما  . برای خود من فقط باشد

 

 آن باید ممکن باشد -5

 کند تا خانه ما را بخرد ...مناسبی را به سمت ما هدایت می خداوند شخص 

نفس عمیق هم بکشید و هنگام بیان جمالت تأکیدی مثبت، لبخند بزنید و یک 

 این جمالت تأکیدی را تکرار کنید ...

حتی بعضی از این جمالت را در باالی اتاق خود، روی دیوار یا کمد یا میز خود بچسبانید 

 ببینید تا ذهن و جسم شما باور نماید که آن مورد را دارد.و هرروز 
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 : ساده برای ایجاد جمالت تأکیدی مثبتهای گام

 .هدفی را برای خود تعیین کنید -1

 خواهید تغییر دهید.در ذهن خود و زندگی و کار خود چه چیزی را می

 

 .عبارات تأکیدی خاص خود را خلق نمایید -2

 

 نماییدبا خود خلوت  -3

جود تا بتوانید به ندای درون خود گوش دهید و بشنوید که چه چیزی درون شما و 

 .خواهید ارتقا دهیددارد که می

 .خوبی و آرامی بیان کنیدتنفس عمیق بکشید و جمالت را به -4

 

 .نتایج را مجسم شوید -5

و خواهید کسب نمایید یک نتیجه بزرگ در ذهن خود داشته باشید که چه چیزی را می

 جمالت را با آن تصویر و تجسم آن تکرار کنید
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 .جزئیات را رها کنید -6

دهد کاری نداشته باشید آن را و کجا آن اتفاق رخ می  چه موقعار و اینکه به جزئیات ک

 به جهان هستی و خداوند بزرگ بسپارید!

 گذارممیشوم و تمامی جزئیات را برای خداوند امروز من به مسیر مناسب خودم هدایت می 

 

 کلمات خود را احساس کنید -7

 ان کنید و بنویسید.خوبی درک کنید و بیکلمات جمالت تأکیدی خود را به

 

 .یک دفترچه خاصی برای نوشتن جمالت تأکیدی داشته باشید -8

 

 های خود هم سپاسگزار باشیدبابت داشته -9

 باشیدهای خود توجه کنید و سپاسگزار قبل از نوشتن به تمام داشته

 

  .عبارات تأکیدی مهم را شروع کنید -10
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نوشتن به کنید و بعد شروع  خواهید تغییر دهید را انتخابترین چیزهایی که میمهم

 .کنید

را هم شروع به نوشتن   هاآنتوانید در مورد سایر جمالت تأکیدی فکر کنید و  می  مروربه 

. شنوید توجه کنیدذهن خود میشنوید یا در  هایی که هرروز از دیگران میصحبت.  کنید

 .اکثر این جمالت منفی هستند و باید مراقب باشیم

 نکنید اصالً خود را قضاوت -11

مهم نیست که دارید یا ندارید باور دارید یا ندارید فقط جمالت را بنویسید و 

 .تکرار کنید

 

 افکار محدودکننده خود را مراقب باشید -12

برعکس آن را بنویسید تا تکرار کنید و به باور تبدیل این افکار را بنویسید و جمالت 

 .شود

 در راستای هدف خود اقدامی انجام دهید -13

خانه خود را بفروشید و مناسب هم بفروشید حتماً عالوه بر جمالت   واهید کهخاگر می

 صحبت کنید و خانه خود را بسپارید!تأکیدی مثبت باید به چند بنگاه هم

 ور بدون عسل است!عمل مانند زنبعالم بی 
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دانیم چه چیزی برای ما مفید است و باید یاد بگیریم که منتظر باشیم و گوش ما نمی

 م دهیماهای الزم هم انجا جواب درست خودش به سمت ما جذب شود و اقدامدهیم ت

 ممکن است که خداوند طرح بهتری برای شما داشته باشید! 

 

 هاسخنی با ترس  -14

 ،دهم ترسم مرا درراه ایجاد سالمتی و تغییرات مثبت متوقف نمایدنمیمن اجازه 

 ،تغییر دهم را بپذیرم توانمدایا به من آرامشی بده تا چیزهایی را که نمیخ

 هاتوانم و دانش و درک حکمت و اختالف جسارت برای تغییر چیزهایی که من می

 

 اگر راضی نیستید از اآلن شروع کنید -15

 وضیح و روشن شدن هدفم هستممن صبورانه منتظر ت

 نیاز دارم هاآنآیند چون من به می هایی که من نیاز دارم به سمت منهمه پاسخ
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 خواهد هستمخداوند، آن چیزی که او برای من میی خواست من پذیرا

 های جهان راهنمای من هستند تا گام بعدی را بردارمهمه انرژی

 نیاز دارم هاآنآیند چون من به خواهم به سمت من میهایی که من میهمه پاسخ

 کنممیهایم را در زمان مناسبی دریافت امروز باور داردم که من تمام پاسخ

 کندامروز مرا در یافتن شغل عالی و مناسب راهنمای می وندخدا

بسیاری از افراد مفید بوده گیرم که به صدای درون خود گوش دهم که برای من یاد می 

 .است

 .... من قصد دارم

 .... من باور دارم

 که ... کنممیمن احساس 

 بپرد! ذهن خود را با این جمالت متمرکز کنید و نگذارید که شاخه به شاخه

 

 . یابمشغل عالی و مناسب خود را امروز می باور داردم که من
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 مکان واقعی خوشبختی شما  -16

کند نه آنچه گذرد زندگی شمارا تعیین میذهنم شما میهر چیزی که در 

 .کننددیگران اجرا می

 !کمی درک این جمله شاید سخت باشد ولی اصل ماجرای زندگی همین است

پیش بروید و به چیزی و بهفی دیگران را رها کنید های منها و صحبت قضاوت

 توجه نکنید ...

 ندکسوی شغل مناسبم هدایت میخداوند مرا به

 کنممیمن ازنظر معنوی رشد 

 کند تا گام بعدی را شروع کنمدهد و هدایت میخداوند مرا یاری می 

فی را پیچی نماید و افکار منتواند ذهن شما سیماین عبارات مثبت راحتی می 

 ...نماید ورد

 زندگی در زمان حال  -17

 !کنید آن را احساس کنیدهر کاری که می

های آب را بر روی بدن خود درک کنید و صدای ریزش آب بر دانههنگام دوش گرفتن 

 .روی زمین را درک کنید

 کنید را درک کنید ...تمام جزئیات کارهایی که می

 کندام هدایت میمان نعمت و انرژی خداوند مرا به سمت استفاده کامل از ذهن، ز
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 جمالت تأکیدی همیشه کارساز هستند -18

 .تواند معجزه نمایدباشد بازهم جمالت تأکیدی می  پیچیدههمبهحتی اگر خیلی اوضاع 

 .وزن دارم و همیشه زمان و انرژی کافی دارم و دوست دارم ورزش کنم ............. من

های های تراشیده و ماهیچهوزن، عضوبدون اضافهوزن دارم و من جسمی ............ من 

 سفت و محکم درست کردم

دارم چون من فقط غذاهایی  راحتی خودم را در این وزن نگه می وزن دارم و به........... من 

 خورممی راکه سالم هستند و با الغری و تراشیدگی پیکر سازگار هستند 

 کنمنمیجز احساس خوب الغری مزه مزه چیز را بههیچ

 کرده استپذیرم که قدرت بزرگ الهی، مکانی برای زندگی من مهیا من می

 من مکانی مناسب که در آن با شادی و امنیت و سالمت زندگی کنم را خواهم یافت 

 من انتخاب درستی برای خودم خواهم کرد

 

 حتی اگر شک دارید فقط جمالت را تکرار کنید لطفاً -19

 ...شوندی واقعی تبدیل میاین باورها به فیزیک در دنیابا تکرار جمالت به باورها و 
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ویک روز متوقف نشوید اصالً و ابدًا ادامه بدهید و قبل از بیست عنوانهیچبه

 قطعاً نتایج آن را خواهید دید.

 

 کندسوی هارمونی و موفقیت هدایت میامروز خداوند روح جهان، من را به 

 کنممینفس تمادبهامروز من در شغلم احساس قدرت و اع

 کندشقانه هدایت میخداوند مرا به سمت یک رابطه سالم و عا

 میلیون تومان درآمد دارم 20و ماهی  کنممی من برای خودم کار 

تواند آورده شود عمد در این دقایق میسادگی و بهای که بهمن به دگرگونی و آسودگی

 گویمآمد میخوش

تواند تر مثبت میانی برای روش استفاده از این قدکنم اما قدردمن هیچ احساسی نمی

 خارش گونه شکست و تردید را به عشق و مراقبت و امکان تبدیل نماید ناراحتی

 یافته و باانگیزه و خالق باشممن مسئول هستم که امروز سازمان

با هر هوای تمیزی که از جهان گرفته و استنشاق  کنممیگونه که من امروز مراقبه همان

 شودباعث شفای جسمم می کنممی

 مهربان و باتربیت هستم من با خودم و دیگران امروز

 گیرممن خودم امروز مسائل را ساده می
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ویک روز متوقف نشوید اصالً و ابدًا ادامه بدهید و قبل از بیست عنوانهیچبه

 قطعاً نتایج آن را خواهید دید.

 ریزممی با هر تنفسی انرژی شفا را به درون کل بدنم

شود و بدن خود درک کنید که وارد میتنفس عمیق کنید و نور سبز شفا و سالمتی را در 

 شودتبدیل به یک حس زیبا می

 شودتمام پولی که نیاز دارم به سمت من روانه می

 شوداراده من سبب ایجاد پول بیشتر در حساب بانکی من می

 من صبورانه منتظر هستم تا هدفم شفاف شود

 کندرا به سمت شغل مناسبم هدایت میند مخداو

نفس نیاز دارم را به  عتی را که من برای یک سخنرانی توأم با اعتمادبهخداوند تمام شجا

 کندمن اعطا می

 دهدهر آنچه را خدا بخواهد من هم خواهان انجامش هستم و فقط میر را به من نشان می 

ام و خالقیت و آرامش ب برای زندگیتمام انرژی جهان مرا به سمت مکانی کامل و مناس 

 دکنهدایت می

 کندمرا به سمت مکانی مناسب برای زندگی، خالقیت و آرامش یافتن هدایت میمنشائی 
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 تغییر دهیمبیایید دنیای دیگران را هم

 

ها و آموزش دادن آن به دیگران لطفاً سبب تغییر زندگی سایر با اجرای این آموزش

 .های شویدانسان

سبب موفقیت و سربلندی شماست این کتاب شاید به خاطر همین   هاآنکه موفقیت  راچ 

نگارش شده است که بتواند سبب موفقیت شما شود و از دور موفقیت شمارا شادان شویم  

 و به خود ببالیم که دوستانی قدرتمند داریم!

 

ی شما برا شما بندیتقسیم موضوعی و  صورتبهرا  گرمعجزه تأکیدیدر ادامه جمالت 

 شگرفی را برای شما به ارمغان داشته باشد.. تأثیرات تواندمیکه  یماآورده

 

 ... توانیدمیکه  هاآنتکرار و باور  شرطبه

 انسان است و باورهایش ...
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 فراوانی

 … شدن با هر اتفاق خوب و ثروت آفرین باشیدمنتظر مواجه

 وفور و فراوانی هستمام دارای ها و لحظات زندگیمن در تمامی قسمت

 های بزرگ جهان هستمنعمتمن پذیرای تمامی 

 افتدای هستم که برای من اتفاق می من سزاوار چیزهای عالی

 من تمامی چیزهایی را که نیاز امروزم هستند آر داردم

 شودام میهر چیزی را که من نیاز دارم امروز وارد زندگی

 چیز مطلوبتان را بنویسید(یا  )هدف .کندرا برای من فراهم می……… جهان

مهیا و   هر مقداربه  امزندگیموارد ذرام خداوند فراوانی را برای من در تمامی گمن می

 کندآماده 
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 پذیرش

 پذیرمگونه که امروز هستم میمن خودم را همان 

 خواهم زندگی را با تمامی شرایطش بپذیرممن می

 کندرهای خوب به ذهنم خطور میکاپذیریم و راهها را میمن محدودیت

 ها پلی برای موفقیت بسازمگیریم که از محدودیتیاد می من 

 پذیرم و به دیگران هم کمک خواهم کردمن پیشرفتم را امروز می

 پذیرمگونه که امروز هستند میمن دیگران را همان 

 برممن از اینکه فردی غیر سیگاری باشم لذت می 

 داشته باشمی ام وزنی متعادل و حرفهحس خوبی است که ورزش کن

 کنممیخورم افتخار من به غذای سالمی که می

 (کار بیهوده و ... –کلمات خودمان مثل پرخوری  ) .رها هستم ........ من از تمایل به 

 من امروز شخصی هوشیار و کارآمد هستم

 (و ... بدکاری، اعتیاد مثالً . )را بردارد ........  خواهم از خدا کهمن می
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 سنباال رفتن 

 کنممیاندامی و مقبولیت مدیریت من روند گذشت سنم را با خوش 

 من امروز در یک سن مناسب و خوبی هستم

 سپاسگزارم کنممیمن در هر سنی به خاطر اینکه دارم زندگی 

 

 

 دوستان خوب

ر چیز دمن عشقی بدون قید و شرط به دوستان عزیزم دادم و مدانم که امروز همه

 استام من خوب زندگی

 کنممیمن با کمک دوستان عزیزم زندگی امروز را به سمت مسیر مثبت هدایت 

راحتی و بدون دردسر آر آن شوم و بهبا کمک دوستان عزیزم با هر شرایطی مواجه می

 آیمبیرون می
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 کنترل خشم

 بردثانیه از خوشحالی را از بین می 60هر دقیقه از خشم،  

 روشی سالم بیان کنم و مدیریت کنمرا به  انم خشممتومن می

 شودشود و تبدیل به مهربانی میدر هر دم و بازدم، خشم من ذوب می

 گیرم و به اهداف بزرگ خودم توجه دارممن خشم دیگران را نادیده می

 توانم آرام باشم و در برابر خشم دیگران آرامش خود را حفظ کنممن می

 کنمکنم و از خشم دوری ت خود را مدیریتتوانم احساسامن می  

 من امروز رفتاری مثبت همراه بااحساس خوب رادارم

 کنممیتر من با تغییر رفتارم، روزم را عالی

 آورنددوستان من احساسات خوب را برای من با ارمغان می 

 برای تغییر جهان خودم کنممیمن امروز احساسات خود را تبدیل به یک انرژی مثبت 
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 تعادل 

 من در تعادل باالیی استزندگی 

 کنممیام را متعادل من امروز نیازهای زندگی

 کنممیمن بین کار و تفریح و زندگی تعادل برقرار 

 ام کنمتوانم تعادل و تناسب را وارد زندگیمن می

 من از این تعادل در زندگی خود حس خوبی دارم

 

 

 بدن

 من عاشق بدنم هستم

 کنممیبت کافی من از بدنم مراق

 گونه که است بپذیرم و دوست داشته باشمکند تا جسمم را آنخدا کمک می 

 احساس خوبی است که فقط چیزهای سالم را وارد جسمم کنم

 دانم که خانه روح من استگذارم و میمن جسمم را مراقبت و احترام می

 کنممیمن از خودم بسیار مراقبت 
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 وکارکسب

حصوالت و خدمات من مردم را راهنمایی ی جهان برای خرید مهاامروز همه انرژی

 کنندمی

تواند من و خانواده و تمام اطرافیانم را اندازی خواهم کرد که میمن یک کار موفق را راه

 کمک نماید

را متحول  هاآنتوانم زندگی د من میدهد که بفهمنسوی من سوق میمنبعی مردم را به

 نمایم

 ایی استشغل من رو به شکوف

 شومهای بزرگ هدایت میمن به سمت شغل

 یابممن شغل مناسبم را می

 یابم که ازنظر مالی پرارزش استمن شغلی را می

 کند.ام هدایت میخداوند مرا به مسیر شغلی
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 تغییرات در زندگی و کار

 الیق تغییرات و اتفاقات بزرگ زندگی هستممن سزاوار و 

 کنممیآمد گویی ام خوشزندگی امروز تغییرات بزرگ را در

 کنممیامروز من با تغییرات بزرگ تحولی بزرگ را ایجاد 

ام محکم ادامه تغییر نیست را بپذیرم و به مسیر زندگیگیرم که آنچه قابلمن یاد می 

 دهم

 گیریمبردن آر خوشی تجربیات در نظر میمن زمانی را فکر کردن و لذت  

 دانمرا میام ایجاد تغییرات در زندگیمن باور دارم که زمان درست 

 

 

 تعهد کاری 

 توانم تغییرات خوبی را ایجاد نمایم آید اعتماد دارم که میمن به آنچه امروز پیش می

 دهمانجام میدهم و کامل هم توانم را انجام می امروز من کارهایی که می

 کنممیهای خود را اجرا من تمام قول 

 ا بردارمهمثبت برای تمامی انساندهم حرکتی امروز قول می
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 دلسوزی

 من شخصی مهربان و دلسوز هستم

 کنممیگونه محدودیتی مهربانی امروز من بدون هیچ

 من امروز شخصی عاشق و دلسوز هستم

 من برای قلب مهربانم سپاسگزارم

 

 

 اعتیاد

 کنممیسوی خود جذب من با بستن در بر روی اعتیاد، درهای بزرگی را به

 دهدزند را میدرت نه گفتن به کارهای غیرضروری که به زندگی من ضربه میند قخداو

 شوممن از نیاز به کارهای ناسالم رها می
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 نفساعتمادبه

 نفس هستممن امروز شخصی با اعتمادبه

آیند را تمام آن چیزهایی که به سمت من می  کنممی ام و احساس امروز کامالً سرزنده

 کنممیکنترل 

 های خود در رابطه با مشکالت اعتماد دارممروز به توانایی ا من

 خواننده نویسنده و -رهبر –من پویا با اعتماد باانگیزه و نترس و هستم سخنران 

 ام رادارماست در زندگیمن امروز تمام آنچه درست و خوب 

 کنممیمن امروز احساس قدرت  

 صحبت کردن و ...  ها خود برای انجام اعتماد دارممن به توانایی  

 کنممیمن با اعتماد به خودم رشد 

 دانم چه چیزی درست استمن می

 دهمنفسم را پرورش میمن اعتمادبه

 توانم! من می

 باور کنم و عاشق خودم باشمتوانم خودم را دانم امروز میمن می

 تراز هستمشوم هممن باکارهایی که مواجه می

 هستمالعاده من در مسیری که هستم فوق
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 من امروز خودم را باور دارم

 من سزاوار این هستم که با احترام و عشق با من برخورد شود

 من در مسیری که هستم به حد کافی خوب هستم

 کنممیدوستم با عشق و مهربانی رفتار  امروز من با خودم همانند بهترین

 دهممن امروز به خودم ارزش می

 نمکمی ها سالمی تغذیه خود من به روش 

 کنممیمن از قدرت و توانایی و استعدادم تجلیل 

 

 

 کنترل

 گیریم که رها کرده و به خدا بسپارممن یاد می 

 کنممی دانم و آن را رها چیز را مانع میمن امروز کنترل کردن همه 
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 شجاعت

 دهممن با انجام کارهای جدید شجاعت خود را افزایش می

 راندسم میهای جهان من را فراتر از ترحمایت

 من همه شجاعتی را برای انجام دادن الزم است دارم 

 من امروز شجاعت کافی برای مقابله با کمبودهایم رادارم

 

 خالقیت

 شودنمایان میراحتی شکوفا و امروز خالقیت من به

 کند که من چه شخص خالقی هستمخداوند ثابت می

 خواهم تمام موانع خالقیتم را رها کنممن می

 

 نهیجا

 تواند به من کمک نماید تا کارها را باانرژی باالیی انجام دهمهیجان من می

 به هیجان یابم هاآنیابم تا از من چیزهایی مثبت و سالمی را می 

 کنندخواهم هدایت میهای بزرگ زندگی من را به سمتی که میهیجان
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 تصمیمات 

 اطع و اثربخشی را بگیرمکند تا تصمیم قامروز قدرتی بزرگ در جهان مرا هدایت می 

 ام بگیریمشوم تا انتخاب قاطعی در زندگیمن امروز راهنمایی می

 های من از هر نظر سالم و اثربخش هستندگیریتصمیم

 من امروز مسیر سالمی را طی می کم

 من برای یک تصمیم درست گرفتن به خودم اعتماد دارم

 موفقیت ما هستند شرایط سخت همه اتفاقات زندگی تجربیات بزرگ برای

 مشکالت رادارممن همه قدرت الزم و درایت کافی را برای عبور از این 

 کنممیمن هدایت کافی از جهان هستی را برای حل این مشکالت دریافت 

 کند تا از این زمان دشوار عبور کنمخداوند مرا هدایت می 

 کنممیمن از هر مشکلی با رهنمودهای خداوند عبور 

 کنند تا این زمان را پشت سر بگذارمرا راهنمایی میهای جهان م همه انرژی
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 انرژی

 شودهای مثبت جهان به درون من ریخته میامروز همه انرژی

 شودانرژی من سبب تغییرات شگرف در جهان می

 کنممیمن از انرژی خود برای ایجاد نتایج مثبت استفاده 

 کنممیایت ام را به مسیرهای مثبت و عشق هدمن انرژی

 تمهای مثبت و عشق و محبت در جهان هسمن پذیرای همه انرژی

 کندخداوند تمامی انرژی موردنیاز من را برای همه آنچه باید انجام شود اعطا می 

 کنممیانرژی الهی را دریافت  کنممیبا هر تنفسی که 

 باشم ام را داشتهکند تا بهترین استفاده از انرژیخداوند مرا راهنمایی می

 

 ورزش

 دهدموردنیاز برای ورزش را به من می تر از من، امروز همه انرژی و انگیزه قدرتی بزرگ

 گذرانمکه هرروز زمانی را برای ورزش میمن حس خوبی دارم از این 

 من همیشه وقت الزم برای ورزش و تعادل وزن خود رادارم

با الغر شدن و تراشیدن اعضا  )اینجا وزن هدف خود را بنویسید( هست، من .....  وزن من

 کنممیایده آل برای خودم درست  ها یک جسمدن ماهیچهو عضالنی کر
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 ایمان

 شودهرروز ایمان من به خداوند و جهان هستی بیشتر می

 آیندمحض نیاز، در ذهن من مینیاز دارم به هاآنهایی که به همه پاسخ

 ی را رقم بزنمدارم تا اتفاقات بزرگمن امروز به ایمانم تکیه

 گردانمخدا برمیام را به جهت توجه به من امروز خواست وزندگی

 کنممیتر از خودم تقاضا من ایمانم را از قدرتی بزرگ

 کندت از زمان بگذرمدارم که خداوند مرا راهنمای میمن ایمان 

 

 ترس

 شودتواند مانع حرکت من به جلو می ترس نمی

 کندست و من را تهدید نمیترس از این به بعد مالک من نی

 کنممیمن امروز ترسم را رها  

 کنممیمن ترسم را به ایمان تبدیل 

 کنممیمن فراتر از ترسم حرکت 

 دارممن رها از ترس هستم چون من ایمان 
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 احساسات 

 کنممیخوبی احساسات خود را کنترل من احساساتی نیستم و به

ر درست گذارم و در مسیرام میاحتو  کنممیخوب است که احساسات خود را در ک 

 کنممیهدایت 

 کنممیمن احساسات خود را به روشی درست هدایت 

 

 

 دارایی و ثروت

 کنممیمن امروز از نعمات بزرگ خداوند استفاده 

 شودامروز همه پول موردنیازم به سمت من جاری می

 یابدکند و رونق میکار من پیشرفت می

 کندهدایت میعاقالنه از پولم  خداوند من را برای استفاده

 اممن ازنظر مالی عالی

 کنممیمن ازنظر مالی برای رفاه دیگران هر زمان که امکانش فراهم شود کمک 

 بینمعنوان یک روش برای رهایی دیگران از درد میمن پول را به 
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 غذا

 های غذایی من سالم هستندامروز انتخاب 

 الم هستبدنم مفید است و س خورم که برای من امروز آنچه را می

 امروز غذا دوست من است

که خوردن چه غذایی خوب و سالم خداوند تمامی نیروی موردنیاز برای تشخیص این 

 دهداست را به من می 

 ببرمگیریم که از خوردن غذایی که برای من مفید است لذت من یاد می 

 

 بخشش

 شوممن امروز به سمت بخشش هدایت می

 کنممی ها را رها تیها و ناراحنجشمن امروز همه ر

 پذیرممن بخشش دیگران را می

 گیرم که چگونه بپذیرممن امروز یاد می 

 من دوست دارم که فرد بخشنده باشم

 بخشم من فدایی آرامش درون هستممن خودم را بدون هیچ شرطی می

 بخشمو آزادانه می کنممیها را رها من قضاوت 
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 آزادی

 برمرها و آزاد از زندگی خود لذت می کنممی را رها  چیزهای منفیمن همه

 پیش بروم که بتوانم آزادانه به چناندارم آنمن همه موانعی که سر راه پیشرفتم هست را برمی

 آزادباشم کنممیمن امروز انتخاب 

 من از درون آزادم هرچند در اطراف من هیاهوها باشد!

آزادی و  حقیقت درونی خودم، دری به سمت دارم که با جستجوی عمیق ایمان امروز من 

 یابمآرامش می

 من برای اینکه خودم باشم آزادم

 

 دوستان

 گذارممن امروز برای دوستانم وقت می

 من یک دوست خوب هستم

 دوستی هستم که دوست دارم باشممن آن نوع

 من امروز دوستی عاشق و بافکر هستم

 ت و کامیاب داشته باشمام افرادی مثبخواهم در زندگیامروز می من 

 کنممیمن کامیابی را بدر هر شرایطی جذب 
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 تفریح

 من امروز زمانی برای تفریح و سرگرمی سالم دارم

 دهممن به خودم اجازه بازی و تفریح و کشف و خالقیت می 

 ببرمهایی برای تفریح هستم که از زندگی لذت من الیق وقت

 

 سخاوت

 ازیمسدهیم زندگی می ما با آنچه می 

 کنممیمن با بخشش و سخاوت رشد 

 من احساس خوبی از بخشش به دیگران دارم

 کنممیمن هر ترسی را که مانع سخاوتمند بودن من است را رها 

 

 هاغم

 کند تا از این غم بگذرمخداوند مرا راهنمایی می

 دهدکنترل غمم نیاز دارم را به من می خداوند تمام قدرتی که من برای 
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 اهداف

 هدفی است!راحتی در نرسیدن به اهداف نیست در بیان 

 کنممیام را تنظیم من امروز اهداف واقعی زندگی

 کنداهداف من قطعی و مثبت هستند و مرا به سمت جلو هدایت می

 برانگیزی ایجاد نمایمخواهم برای رشد خود اهداف چالشمن می

 ن دارد ف من بیشترین سود و کامیابی را برای من و دیگرااهدا

 دهدخداوند همه قدرتی که من برای رسیدن به اهدافم نیاز دارم را به من می

 

 قدردانی 

 گشایدسوی زندگی میقدرانی در فراوانی را به

 نمایمو اجرا می کنممیمن امروز رفتار سپاسگزاری و قدردانی را حفظ 

 کنممیمن هرروز را به خاطر چیزهایی که دارم شروع 

 که دارم سپاسگزارم ترین چیزیکوچکمن امروز برای 

 کندقدردانی و سپاسگزار من را به جهان متصل می

 سپاسگزار باشم هاآناطر توانم چیزهایی را در زندگی بیایم که به خمن همیشه می
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 راهنمایی

 کنندهای موجود در جهان مرا راهنمایی میامروز همه انرژی

 کندنماییم میهایم را در مسیرم راهامروز خدا من و گام 

 امشدهمن امروز در جهت مثبت هدایت

 کندامروز جهان برای من هدف یا چیزهایی دلخواهتان را مهیا می

 ام فراهم نمایدخداوند فراوانی را در تمامی سطوح زندگیگذارم تا من می

 عادت  

 دهیمفراموش نکنید که ما همان چیزی هستیم که مکرراً انجام می 

 دهمه می ای سالم را توسعهمن امروز عادت 

 کنممیاند را رها های ناسالمی که به من چسبیدهمن همه عادت 

 استقالل

 کنممیمن امروز مسیر خودم را پیدا 

 دارممن امروز برای مراقبت از خودم، به خودم ایمان

 گیرم که شخص مستقلی باشممن یاد می 

 گاهی خوب است که نیازمند کمک دیگران باشم
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 هارمونی

 امآرامی و هماهنگی جهان متصل شدهبه کنممی من احساس  

 تهای مثبت جهان هستی اس امروز خانه من در هارمونی و هماهنگی با انرژی

 امروز من عاشق هماهنگی در روابطم هستم

 امروز زندگی من در هماهنگی جریان دارد

نع سر راه دهد که چگونه همه مواتر جهان هستی به من نشان میامروز قدرت بزرگ

 هماهنگی و آرامش را از میان بردارم

 

 گویی را همیشه احساس کن!کلماتی که می
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 شفا و سالمتی

 های بدن ما جاری استمیان تمام سلولانرژی شفا در 

 من احساس پرانرژی بودن دارم و در سالمت کامل هستم

 ارمگذمن امروز به آهنگ درونی خودم متصل هستم و به آن احترام می

 کنممیکند کنار و رها من امروز هر چیزی که سالمتم را تهدید می

 من وسیله محبت و شفای خداوند هستم

 شودکشم انرژی شفا را در سراسر وجودم جاری میبا هر نفسی که می

 کنممیمن امروز از سالمتم خوب مراقبت 

 من قدرت شفای جسمم رادارم

 صداقت 

 کنممیمن امروز باصداقت زندگی 

 امروز روش من برای آزادی صداقت است

 من جرئت گفتن صداقت رادارم و به عواقب آن کاری ندارم

 کارها، خوب استصادق بودن بسیار در تمام کنممی احساس 

 کند تا باصداقت صحبت کنمخداوند مرا راهنمایی می
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 الهام

 دهدبه من می  خداوند تمام الهاماتی را که من برای داشتن یک روز عالی نیاز دارم را

 شودکه در مسیر زندگی به من الهامات خوبی می کنممیمن احساس 

 گریم تا بتوانم زندگی خوبی را بسازمکه الهام می  کنممیمن احساس 

 امکه برای نقاش سخنرانی و. الهام گرفته کنممی من احساس  

 کندنقص و یکپارچه هدایت میخداوند مرا به سمت یک زندگی بی

 زنمقات عالی را برای خودم رقم میو اتفا کنممی را دنبال درونم  من صدای

 هوش

 من امروز تمام استعدادی که برای نیاز دارم را دارا هستم کتاب نوشتن و سخنرانی و ...

 من شخصی بااستعداد و باهوش هستم

 

 صمیمیت

 من با آغوشی باز پذیرای دیگران هستم

 صمیمی باشم کنممیمن امروز سعی 

 دیگران به سمت خودم باشمانم آهنربای جذب تویمن م
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 شهود

 شنوممن صدای درون خودم را می

 کنممیمن بینش و بصیرت درونی خودم را دنبال 

نشینم و منتظر شنیدن صدای شهودی درون من امروز در کمال صبوری و آرامش می

 خود هستم هیجانات و ترغیب درونی خودم را باور دارم

 

 شغل

 کندمناسب من است هدایت می ت شغلی کهز مرا به سمخداوند امرو

 کندشغل من به کامیابی بشریت کمک میو  من کامالً مناسب این شغل هستم

 ای و مناسب خودم هستممن امروز در مسیر به دست آوردن شغل حرفه

 کنممیمن امروز در این شغلم احساس قدرت و اعتماد 

 د داردم منفعت و سوکه برای مرد کنممیمن در شغلی خدمتی 

 کند تا شغلم را بهتر انجام دهمروز رشد میای من روزبه توانایی 
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 لذت و شادی

 برممن امروز احساس لذت می

 برمخواهید احساس لذت میمن امروز از هر چیزی که می

 کنممیام من لذت را وارد زندگی

 کنممیمن کامالً با شادمانی زندگی 

 م هستماردن و شادی در زندگیمن امروز سزاوار لذت ب

 کنممیآورند را کشف من آن چیزهایی را که برایم شادی می

خواهم هر چیزی که مانع احساس شادی و لذت من از زندگی است را از میان من می

 بردارم

 

 هاقضاوت

 گذارمکنار میمن امروز قضاوت کردن را 

 گیریم بدون قضاوت دیگران زندگی کنممن یاد می 

 پذیرمگونه که هستند مین را همان یگرامن د
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 رها کردن

 شوند را رها کنمها و تفکراتی که سبب درگیری من میخواهم تمام رنجامروز می

 ام نیستم و انسان رهایی هستممن دیگر قربانی گذشته

 ام کار کندا خداوند روی زندگیخواهم رها کنم تامروز می

 کنممی کرده است را رها من تمام افکار منفی که مرا محدود 

 کنممی من امروز بایدها منفی را رها 

 کنممیمن نیاز به کنترل هر چیزی را رها 

 من با گذشته در صلح هستم

آرامش کنم کند تا همه آن چیزهایی که مانع هستند تا احساس خداوند به من کمک می

 را رها کنم

 زندگی

 گشایممن امروز در را به روی تجربیات جدید می

 ام هستممن امروز عاشق زندگی

 ام را در یک مسیر مثبت مؤثر سازمکه زندگی کنممیمن انتخاب 

 کنممیام احساس عالقه و اشتیاق من امروز در زندگی

 ستای از طرف خداوند ادهم چون هدیه من به زندگی بها می 
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 عشق

 کنممیمن با عشق رشد 

 قلب من لبریز از عشق است

 عشق را بپذیرمتوانم من امروز می 

 خواهم آزادانه به دیگران عشق را هدیه بدهممن می

 آیممن امروز از جایگاه عشق و مهربانی می

خداوند هر چیزی که مانع عاشق و معشوق بودن من است را از مسیر زندگی من 

 داردبرمی

 آموزم بدون اینکه قضاوت کنمن عشق را می امروز م

 مراقبه

 کنممی خودم تقویت  یاز با خداوند را در درونمن هرروز عبادت و راز و ن

 دارممن همه موانع جلوی مسیر عبادت و مراقبه خود را برمی

 شودبا مراقبه و عبادت، تمام وجود من پز از عشق می کنممی امروز احساس 

 گیرممن هرروز زمانی را برای نیایش باقدرت بزرگ دنیا در نظر می

 کنممیطم را با خداوند بهتر من هرروز از طریق مراقبه ارتبا

 کنممیمن هرروزم را بامحبت با خداوند شروع 
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 هامعجزه

 خداوند هستمدر امروز من پذیرای معجزات بزرگ 

 من به معجزه اعتقاددارم

 من الیق دریافت بهترین معجزات هستم

گیرم تا من را به بهترین شکل من در مسیر خود به سمت جلو، از معجزات کمک می

 هدایت کنندممکن 

 نیازها

 کندجهان تمام نیازهای من را امروز فراهم می

 همه نیازهای من امروز شایسته و مناسب هستند

 امروز هر آنچه نیاز دارم را دارا هستممن 

 ترتیب

 در زندگی من یک نظم الهی وجود دارد

 من در مسیر نظم و ترتیب قراردادم

 دهمام نظم و ترتیب میهای زندگیمن به شلوغی 

 زندگی من مملو از آرامش و نظم و ترتیب هست
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 پدر و مادر بودن

 در زندگی من هستندترین منبع شادی و لذت کودک من فرزندان من بزرگ

 کنممیمن یک مادر یا پدر مملو از قدرت و عشق هستم و از کودکانم حمایت 

 مشکالت

 گشایدخوبی میخداوند برای حل مشکالتم درها را به 

 دهدموردنیازم را امروز به من میهای پاسخجهان همه 

 

 آرامش

 کنممیمن امروز هر آنچه آرامش را به زندگی من بیاورد به سمت خودم جذب 

 کنممیمن در این لحظه احساس آرامش 

 آرامش به درون جسمم ریخته است کنممیمن احساس 

 کنممی کشم آرامش و سالمتی را در وجودم جاری با هر نفسی که می

 کنممیتمام زمان احساس آرامش  نم

 برممن امروز در صلح و آرامش به سر می

 من مملو از آرامش و هماهنگی هستم
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 هاها و برنامهطرح

که زمان کافی برای ارتباط با خداوند و خودم داشته  کنممیریزی روزم را طوری برنامه

 باشم

 های من امروز واقعی و قابل مدیریت هستندطرح

 انتظار راهنمایی خداوند هستمکشم چشما میهایم ررحوقتی من ط

 طفره نرفتن از کارها

 من قدرت انجام کارها را در هرزمانی دارم

 دهمکاری که نیاز باشد را فوراً انجام می

خوبی پی شمی برم تا فردا وقت بیشتری برای موفقیت داشته ن امروز کارهای را به م

 باشم

 

 هدایت شدن

 ام دارمدر زندگی ام و هدفیشدهیتمن کامیابم و هدا

 من منتظر هستم تا هدفم واضح و شفاف شود

 یابمام میمن یک هدف بزرگ برای زندگی

 من هرروز در مسیر رشد و هدایت خداوند هستم
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 روابط درست

 بینمدر تماسم می هاآنامروز من خوبی را در وجود همه افرادی که با 

 نکند های گذشته مرا آزردهکنم و رنجشخواهم در زمان حال زندگی من می

 خواهمگونه که میگونه که هستند بپذیرم و نه آنخواهم مردم را همانمن می

 یابممیمن امروز همسر کامل و مناسب خود را 

 کندجهان مرا به سمت همسر مناسبم هدایت می

 کندخداوند مرا به سمت یک رابطه سالم هدایت می

 کنممیم مالقات من با فردی مثبت و سال

 کنممیام جذب من امروز شخص مثبتی را به سمت زندگی

جذب شوم و افراد مثبت و عاشق هم نیز مرا من جذب افرادی مثبت و سالم و عاشق می

 کنندمی

 من عاشق هستم

 من شخصی عاشق و کامیاب و مثبت هستم

 دهمام ارزش میمن امروز به نقش دیگران در زندگی

 اثربخش هستم لم فردی سالم ومن امروز خوشحا

 کنممیمن امروز خودم را با افرادی سالم و مثبت احاطه 
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 آرامش

 آرامش یافتم و آرامش دارم کنممیمن امروز احساس 

 آموزممروز آرامش را می من ا

 من امروز سزاوار هستم که زمانی را برای خودم در نظر بگیرم

 هارنجش

 سپارمیها را به قدرتی بزرگ ممن همه رنجش

 بردهای مرا میچراکه رنجش کنممیآمد گویی من به بخشش خوش 

 کنممیهای گذشته رها من خودم را از رنجش

 احترام

دهد انعکاس آن مورداحترام هستم و آنچه امروز جهان به من پیشنهاد میام من در حرفه

 است

 من سزاوار هستم که با من با احترام برخورد شود

 گذارمو به آن احترام می کنممیمراقبت  من امروز از جسمم

 کنممیمن با احترام با دیگران رفتار 

 گذارمهای موجود در دیگران احترام میمن به تفاوت 
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 ولیتمسئ

 گیریممن امروز مسئولیت کامل زندگی را به عهده می

 من مسئول گفتار و اعمالم هستم

ن خودشان مسئول کارهایشان  دهم که دیگرامن امروز مسئول خودم هستم و اجازه می

 باشند

 یافته و مسئول هستممن امروز خالق باانگیزه سازمان

 

 ایمنی

 من امروز ایمن هستم 

 یابمام میکنار دوستان و خانوادهمن ایمنی را در 

 داردخداوند مرا ایمن نگاه می

 گذرانمکنند تا احساس ایمنی کنم میمن زمانم را باکسانی که به من کمک می 

 مکانی وجود دارد جایی که من بتوانم در آنجا ایمنی را پیدا کنمشه همی

 کننده و محافظ من در سفر استخداوند هدایت
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 ه و مدرسه مطالعه و دانشگا

 شومآسانی مگذرانم و قبول میمن امتحانم را به

 شومآسانی مگذرانم و قبول میام را بهمن دوره

 نمگذرامن امتحانم را با توفیق کامل می

 ذهن من آرامش یافته و پذیرای همه نیازهایی است که من امروز دارم

 شوممن روی مطالعاتم متمرکز می

 ای هستمالعادهفوقمن دانشجوی موفق و 

 یابم که یادگیری تفریح و هیجان استمن درمی

 دهممن تمام تالش خود برای موفقیت را انجام می

 شومتر میمن هرروز باهوش و باهوش

گیرم که خودم را شکلی با کامپیوتر و خواندن و تایپ کردن و ... دارم من یاد میمن ماگر 

 از قضاوت کردن منع کنم

 تر هستمتقاضای کمک کنم بدون اینکه احساس کنم از دیگران پایینتوانم من می
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 دلسوزی به خود

 کندخداوند در درون من، قدردانی را جایگزین ترحم به خود می 

 

 شرمنده 

 شته من دیگر بیش از این متعلق به من نیستذگ

 ام را فراموش کنمخواهم کارهایی که درگذشته انجام دادهمن می

 بایدها 

 کنممیمن امروز بایدها را رها  

 دهم نه بایدهاهایم را بر اساس خواستم انجام میمن انتخاب 

 بایدهای من دیگر بیش از این به من تعلق ندارند

 

 سادگی 

 ام توافق دارمزندگی ساده من امروز با

 کندامروز خداوند مرا به یک زندگی ساده هدایت می

 دل و آرامسادهگیرم که ساده باشم و من یاد می 

http://www.ahmadfazeli.com/


 

 

 

 

به  ،های الکترونیکیو سایر کتاب  های کالمیآموزش فن بیان و مهارت برای دریافت دوره 

 فرمانیدمراجعه  www.AhmadFazeli.comسایت 

 جمالت تاکیدی معجزه گر

 

63 

 تنهایی

یابم به آرامش، صفا حکمت و معنویتی که می کنممیوقتی من زمانی را برای تنهایی پیدا 

 گویمآمد میخوش

 ا انجام دهد  تواند بودن من کار رگذارم، هرکسی میوقتی من زمانی را برای تنهاییم می

 گیرممهم است که هرروز برای ارتباط با خداوند زمانی را در نظر ب

 های خودم بگذارمهای خاصی را برای تنهاییمن سزاوارم که زمان

 

 معنویت

 روممن امروز به سمت خداوند و دیگران می 

 کندام به سمت بهبود هدایت میرا در مسیر معنویخداوند م

 به سمتی که بیک فرد معنوی شوم کنممیمن پیشرفتی 

 من فردی باخدا هستم

 دارمشود را از میان برمیمعنویت من میمن هر چیزی که مانع 
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 قدرت

 دهدخداوند تمام قدرتی که امروز موردنیاز من است را به من می 

 کنممیش را ترک من نیاز به تقال و تال

 

 ماندن و موفقیت

 یا کاری خاص(  پروژهیا شغلم  مثالً)  تا موفق شوم .......... مانم بامن می

 ...( مدرسه شغل)شوم بیشتر و بیشتر موفق می ...........................من در 

 من موفق هستم

 دهم موفق هستممن امروز در هر کاری که انجام می

 کندموفقیت راهنمایی می خداوند مرا به سمت

 کنممیمن برای رفتن به سمت نتایج درست کار 

 روابط من امروز موفق است

 رها کردن

 کنممیداشته شدنم هستند را رها من چیزهایی که باعث عقب نگه  

 که من باید آن را به خداوند بسپارم کنممیتواند فکر خدا می

http://www.ahmadfazeli.com/


 

 

 

 

به  ،های الکترونیکیو سایر کتاب  های کالمیآموزش فن بیان و مهارت برای دریافت دوره 

 فرمانیدمراجعه  www.AhmadFazeli.comسایت 

 جمالت تاکیدی معجزه گر

 

65 

 استعداد

 من داده است سپاسگزارم من به خاطر استعدادی که خداوند به

 دهممن استعدادهای خدادادیم را رشد می

دهند هستند و آنچه امروز جهان به من پیشنهاد میهای من ارزشمند استعداد و توانایی 

 ن استآ  انعکاس

 

 آموزش

 نفس هستممن یک معلم باانگیزه و شجاع و با اعتمادبه

 برممن امروز از تدریس لذت می

داوند که مرا قادر ساخته تا به زندگی شاگردانم کمک کنم من به خاطر هدیه خ

 سپاسگزارم

 ه به این حرفه کشیده شومک کنممیمن احساس لذت و اشتیاق 

 حتی اگر یک شاگرد باشد که من بتوانم کمکش کنم روز من باارزش خواهد بود

 هاارزش

 های انسانی احترام قائل هستممن انسانی ارزشمند هستم و برای ارزش
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 زمان

 دهمموقع انجام میمن امروز هر کاری را به 

 امروز من است زمان الزم رادارممن برای انجام همه کارهایی که مناسب زندگی 

 من امروز همه زمان موردنیاز برای انجام خواست خداوند رادارم

 کنممیمنظور  .............. من امروز زمانی را برای انجام

 م من بخشنده هستم من فرصت زیادی دارمپذیر و آرام هستمن انعطاف 

 من صبور و آرامم

 (خواهیدمی) هر آنچه که  رسممی  به ..........  من در زمان مناسب

 برمو لذت می کنممیمن از زمان اضافی برای آرامش استفاده 

 امروز

 کنممیمن برای امروز زندگی 

 گذشته من بیش از این دیگر به من تعلق ندارد

 گذارمگذشته و ترس از آینده را کنار میمن تنفرهای 

 توانم انجام دهمروزه میمن هر کاری را یک 

 مانده عمر من استاین اولین روز از باقی 
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 سفر

 کندخداوند مرا به یک خانه امن هدایت می 

 دار سفر من استخداوند عهده

 دخواهم که حامی من باش از خدا می کنممیقصد سفر ترک وقتی من خانه را به 

 ایمان

 گیرم که به نیروی درونم ایمان بیاورممن امروز یاد می 

 خدا خودم مردمی که دوست دارم افراد و دوستان کنممیمن به اعتماد 

 گیرندمن اعتقاددارم که اهداف من از خوبی و عشق نشاءت می

 کندام هدایت میتر مرا برای برداشتن گام بعدیدارم که قدرت بزرگمن ایمان 

 وز خودم را باور دارممن امر

 پذیرمها را میآرامی ناشناختهو به کنممیا من ترس و دودلی، عصبانیت و بدگمانی را ره

 کنددارم که دنیا نیازهای مرا فراهم میمن ایمان 

 افتد بیشترین خیر را برای من دارددارم هر آنچه برای من اتفاق می من ایمان 

ام و باایمان جزئیات و درست است راهنمایی شدهمن امروز به مسیری که برایم مناسب 

 سپارمرا به خداوند می
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 وزن

 من در مسیر رسیدن به وزن سالم و مناسبم هستم

 امطور سالم غذاخوردهکه به کنممیمن امروز افتخار 

کند تا سالم غذا بخورم وزن اضافی را از دست تر، من را طوری هدایت میقدرت بزرگ

 بدهم

سالم و   و غذاهایی را که کنممیآسانی وزنم را حفظ ایده آل است و من به مزن من وزن 

 خورمسازگار با الغر شدن و هیکل من است را می

 رسممن به وزن مناسب و ایده آل خودم می

 خواهم آماده از دست دادن وزن شومکم میمن کم
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 رضایت و تمایالت

 جسم، ذهن و روحم انجام دهم توانم برای پرورشمن مایلم هر کاری که می

 داشتنی و مثبت باشمدوستخواهم که فردی من می

 ام را به من داده استخداوند همه تمایالت موردنیاز برای رشد معنوی

 خواهم هر کاری که مناسب و خوب است را انجام دهمامروز می

روی ورزش و ادهاهداف مثل وزن کم کردن پی -تمایل پیدا کنم ....... خواهم که بهمن می

 مطالعه را بنویسید

 را انجام دهم ........ ..  خواهممن می

 توانم انجام دهممن در یک روز هر کاری را می 
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 صلح جهانی

 کنممیمن هرروز ساعاتی را برای صلح جهانی دعا 

 دانم که امروز تفاوت مثبتی را در جهان ایجاد خواهم کردمن می

 کند کمی مهرابان تر باشمکسی که برخورد میخواهم با هرمن امروز می 

من امروز برای آوردن صلح به زندگی خودم و کسانی که اطراف من هستند حداکثر 

 کنممیتالشم را 

 کنممیام ارسال من افکاری مملو از صلح و عشق را به دنیای خانواده

 من به تمام افرادی که منبع صلح و نور در جهان هستند متصل هستم

 آورممروز حداقل برای یک نفی صلح و آرامش را میمن ا
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 ویک خودتان را شروع کنیدسفر بیست

 

 پس مثبت باشید

 باقدرت و اشتیاق گفته شود و احساس شوند

 به زمان حال بیان شوند

 پذیر باشندامری امکان

 شخصی باشند

 

ال رخ دادن تان در حها بابت اتفاقات عالی که در زندگیبا تبریکات و شادباش

 است

 ببریداز زندگی آگاهانه لذت 

 

 

دی ی بصورت نمونه، از بیست و یک روز نوشتن جمالت تاکیادامه قسمت های در

 مثبت ارائه می شود که می تواند به عنوان الگو استفاده نمایید.
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 روز اول:

 من امروز انرژی و تمایل کافی برای نوشتن ده بار از عباراتم رادارم
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 روز دوم:

 کند!های جهان امروز روی عبارت من کار میهمه انرژی
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 روز سوم:

 شودراحتی و بدون تالش جاری می امروز هر چیزی در زندگی من به

 ............... ............................................................................................................................................... 
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 روز چهارم:

 افتد را احساس کنمتوانم تغییرات مثبتی که در زندگی من اتفاق میمن امروز می 
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 روز پنجم:

انرژی مثبت از  کنممیشد در مسیر معنویتم به سمت عشق و صلح رگونه که من همان

 یابدطریق من جریان می
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 روز ششم:

 کندتر روی زندگی من کار میامروز قدرت بزرگ
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 روز هفتم:

 دهم چون قدرت و هدف جدیدی دارمامه میمن به نوشتن عباراتم اد
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 روز هشتم:

 اندنویسم تغییرات مثبت قبالً اتفاق افتادهگونه که من عباراتم را می همان
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 روز نهم:

 ت می بریمودم و هم دیگران از آن لذهم خ دارم که درآمدی بسیار جذاب  من
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 روز دهم:

 من سپاسگزارم که عبارات در زندگی من کارساز هستند
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 هم:روز یازد

 افتدکه عبارات در هر قسمت از جسم و ذهن و روحم اتفاق می  کنممیمن احساس 
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 روز دوازدهم:

 کندتر مرا هدایت میدانم که نیروی بزرگمی کنممیگونه که روز را سپری همان
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 روز سیزدهم:

 انگیز استکند هیجاندانستن اینکه زندگی من به سمت مثبت و شفا حرکت می
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 روز چهاردهم:

که عبارات انچنها را رها کنم آنها و ترس ای هستم که همه مقاومتامروز من در مرحله

 توانند کارساز باشند.ام میمن در زندگی
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 روز پانزدهم:

 افتد برای خوبی و عشق استهر چیزی که اتفاق می
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 روز شانزدهم:

 دهمهای جسمانی را انجام میز کارهای عملی و فعالیتمن امرو
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 روز هفدهم:

 کنددارم هدایت میتر من امروز من را در مسیر و گامی که برمیقدرت بزرگ
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 روز هجدهم:

 تر شوم و عباراتم را بنویسمهدف من برای امروز این است که زالل و زالل
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 روز نوزدهم:

های موردنیاز برای انجام کارهایی که خوب و مناسب زندگی من هستند من تمامی انرژی 

 را دارا هستم
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 روز بیستم:

 من امروز نویسنده نمایشنامه زندگی خودم هستم
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 ویک:روز بیست

 نویسم ویک روز میا ده بار در روز به مدت بیستمن عباراتم ر
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صورت حق با شماست  و شود در هر دشود و چه باور کنید نمیچه باور کنید می

 و بحث ندارم!

 

 کانال تلگرام و اینستاگرام:

@AhmadFazeli_com  

 

@AhmadFazeli_com  

 

 و مهارت ارائه: وری سایت آموزش تخصصی سخن

www.AhmadFazeli.com 

http://www.ahmadfazeli.com/
http://www.ahmadfazeli.com/

